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Резюме: В статията се изследва възможността за подобрение на трафика по
протежението на бул. Шипченски проход. Извършва се динамична микросимулация.
Променят се настройките на зеления сигнал за светофарите на булеварда и малките
улици пресичащи булеварда. Хипотезата е, че съществуват настройки на
светофарите, които са по-добри от действителните, които ще подобрят
показателите на трафика по булеварда и могат да бъдат установени посредством
симулация. Това изследване е нужно поради все по-голямата натовареност на
трафика в гр. София [1]. Изследването се провежда посредством използване на
симулационен софтуер AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban
and Non-Urban Networks) [2]. Сравнени са 10 показателя на трафика за мрежа от 4
кръстовища по бул. Шипченски проход, за различни настройки на зеления сигнал за
светофарите на булеварда и за светофарите на малките улички. Резултатите
доказват хипотезата, че съществуват по-добри настройки на светофарните уредби с
оглед на подобряване на 10-те избрани показателя на трафика за мрежата от
кръстовища, които настройки са открити експериментално чрез симулация.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Затрудненото придвижване е често разглеждан проблем, свързан с разрастването
на градовете и увеличаването на броят превозни средства [3], [4]. Като общ показател
измерващ нивото на задръстванията е въведен индекс на трафика (индекс на
движението). Това е съставен индекс, отчитащ: изразходвано в трафика време, оценка
на неудовлетвореността по време на пътуването, количеството отделян CO 2 в трафика,
както и цялостната неефективност в системата за движение [3],[5]. Град София попада
сред градовете със значителни задръствания и е поставена на 83-о място в индекса на
трафика сред 100 градове с най-големи задръствания в света [5]. Това налага търсенето
на решения за справяне с проблема със задръстванията и затруднения трафик в
големите градове и в частност в София.
Определяне на продължителността на светлинните сигнали все по-често се
извършва чрез симулационни модели [1]. Използването на симулационнен софтуер има
предимството, че не се налагат реални промени в движението при изпробването на
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различни варианти на настройки на светофарите. Настройките се извършват в
симулационна среда, при този експеримен с програмата AIMSUN и моделът и
настройките на светофарните уредби, както и други параметри на инфраструктура и
трафик могат да претърпят множество промени. От тук идва и работната хипотеза за
експеримента, че могат да бъдат намерени по-добри настройки на светофарните уредби
за 4 свързани кръстовища (предмет на изследването) посредством компютърна
симулация. Под по-добри се разбира: следене на 10 параметъра на трафика в мрежата
от кръстовища и тяхното изменение спрямо изменението на настройките на
продължителността на зеления сигнал за светофарите в изследваната транспортна
мрежата. Разгледани са 4 случаи, като първият случай е с реалните настройки на
светофарите, такива, каквито са били измерени по време на друг експеримент [6].
2. МЕТОДОЛОГИЯ
Чрез емпирично изследване са установени по-добри показатели за настройките
на светофарните уредби, отколкото са били измерени реално. Продължителността на
зеленият сигнал беше променяна с 10% – (приблизително 3 сек ) и 20% (приблизително 6 сек), както и частен случай на промяна. Промените бяха в полза на
бул. Шипченски проходи за сметка на малките улички, като нямаше удължаване на
фазите на светофарите. Продължителността на фазите е както е била замерена и тя
съответства на нормативната уредба до 120 сек. [1]. Пътният участък беше селектиран
и импортиран чрез OpenStreet Map в симулационния софтуер AIMSUN. Въведени бяха
входящи данни за трафика, така, както са измерени за 4-те кръстовища във всички
направления на движение - фиг 1.

Фиг. 1: Поток на трафика [6]
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Въвеждана беше и продължителността на сигналите на светофарите, така както
са измерени. Последва променяна на времетраенето на зеления сигнал, както е
посочено на фиг. 5. Четри случая са разгледани и са сравнени по 10 критерия, описани
в точка 3 (Резултати).
3. РЕЗУЛТАТИ
Чрез наблюдение на симулацията е установено, че се получава струпване на
коли по булеварда, а в същото време няма големи опашки по малките улички (фигура
2).От тук се стига до хипотезата, че увеличаването на зеления сигнал за светофарите на
булеварда и съответно намаляването на същия за малките улици може да доведе до
цялостно подобрение в показателите за мрежата от 4-те кръстовища.

Фиг. 2: Наблюдава се струпване на коли по бул. Шипченски проход.

Избрани са 10 показателя, по които да се отчете, дали настъпва подобрение или
влошаване на придвижването в симулираната мрежа. Това са следните показатели по
реда, в който ще бъдат разгледани по-нататък в статията.
1. Време за забавяне – кола
2. Плътност – кола
3. Хармонична скорост – кола
4. Средна опашка – кола
5. Брой спирания – кола
6. Скорост – кола
7. Време в спряло състояние – кола
8. Общ брой спирания – кола
9. Общо време за пътуване – кола
10. Време за пътуване – кола
Тези показатели се извеждат в прозорец в симулатора след приключване на
симулацията със съответните им мерни единици и стандартно отклонение. А в статията
те са прехвърлени в Excel, за по-добро онагледяване на резултатите и разликите при
различните разглеждани случаи.
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Фиг. 3: Образуване на задръстване – „тапа“при Т-образно кръстовище при случай № 3

Трети слачай, в който зеленият сигнал е увеличен с 20% за всички светофари в
полза на булеварда доведе до задръстване на Т-образното кръстовище. Това доведе до
решение за разглеждане на 4-ти случай, в който само за това кръстовище увеличението
на зеления сигнал остана 10% спрямо случай 1 (референтен модел с реални стойности).

Фиг. 4: Изглед от програмата – настройка на светофарните уредби за Т-образно кръстовище

За онагледяване на настройките на светофара е даден изглед от програмата за
настройките на светофара при единственото Т-образно кръстовище в модела (фигура
4). Настройките са за случай 1 т.е. така както са били реално замерени светлинните
сигнали на това кръстовище.
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Фиг.5: Настройка на светофарните уредби за различните случаи. Оцветените в жълто
сигнали са тези на малките улички, които са намалени за сметка на увеличение на зеления сигнал
за светофарите по бул. Шипченски проход

Първата колона на фиг. 5 е случай № 1 – референтен модел с реално замерените
стойности.
Втората колона е случай № 2 с 10% промяна на зеления сигнал в полза на
булеварда.
Третата колона е случай № 3 с 20% промяна на зеления сигнал в полза на
булеварда.
Четвъртата колона е случай № 4 с 20% промяна на зеления сигнал в полза на
булеварда за 3 кръстовища и 10% промяна само за Т-образното кръстовище.
При разглеждане на фигурите със сравнение на случаите спациално внимние
трябва да се обърне на колона „Разлика“. Колоната показва, дали има подобрение,
влошаване или няма изменение в сравняваните случаи. Цветовата легенда за колона
„Разлика” при всички разгледани случаи: при червения цвят, измененията са довели до
влошаване на показателите; зеления цвят – измененията са довели до подобряване на
показателите; жълт цвят – измененията на зеления сигнал не са довели до изменение в
показателите.

Фиг. 6: Случай 1 и случай 2 - сравнени
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При втори случай има подобрение по абсолютно всички показатели спрямо
референтния модел. Като значително – повече от 10% изменение в положителна посока
се наблюдава при следните 5 показателя: врeме за забавяне, средна опашка, брой
спирания, време в спряло състояние и общ брой спирания.

Фиг.7: Случай 1 и случай 3 сравнение - 20% промяна на зеления сигнал в полза на
светофарите на булевард Шипченски проход

Случай 3 дава по-лоши резултати от случай 1. Включително общ брой спирания
и общо пропътувано време, които привидно бележат подобрение с цели 40%, всъщност
дължат това на колите, които са попаднали в „тапа” и не се движат.
Поради образувалата се „тапа“ на Т-образното кръстовище, се налага то да бъде
разгледано отделно, като само за него се връщат настройките от случай 2 с 10%
промяна в зеления сигнал. И така се стига до случай № 4, който е представен на фиг.8 и
фиг. 9.

Фиг8. : Случай 1 и случай 4 сравнение - 20% промяна на зеления сигнал в полза на
светофарите на булеварда, 10% за Т-образното кръстовище
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Случай № 4 е по-добър по всички показатели от случай № 1, както е видно от
колона „Разлика”. Всички показатели в тази колона са в зелено т.е. при всички тях има
подобрение, но съществена промяна се наблюдава при 5 показателя на трафика. Фигура
8 сравнява случай № 1 със случай № 4 като има подобрения в следните 5 показателя –
време за забавяне намалява със 17,98%, средна опашка намалява с 22,61%, брой на
спиранията намалява с 12,5%, време в спряло състояние е по-малко с 19,81% и общ
брой спирания са по-малко с 12,89%.

Фиг.9: Случай 2 и случай 4 сравнение - Сравнение между 10% промяна на зеления сигнал
за всички кръстовища и случая с 20% промяна за всички кръстовища и само 10% за Т-образно
кръстовище

Но случай 2 също даде по-добри резултати от случай 1, затова се налага
сравнение между случай № 2 и слачай № 4. Както е видно от фиг.9 от колона „Разлика”
– случай № 4 дава по-добри стойности на показателите на трафика от случай № 2.
Разбира се трябва да се отбележи, че това са съвсем малко промени (с около 2%) в
стойностите на показателите на трафика, но все пак настройките от случай № 4 са найоптималните от общо 4-те разгледани случая.
4. ДИСКУСИЯ
Симулационното променяне на параметртите на светофарните уредби пести
време и средства и прави възможни симулации, които в релни условия биха могли да
доведат до затруднения в движението, задръствания, замърсяване и неудовлетвореност
във водачите. Докато за компютърната симулация може да е достатъчно и еднократно
отчитане на потока от коли в определен час, най-често час-пик, след което по
емпиричен начин да се променят настройките в компютърната симулация и да се
достигне до намиране на по-добри настройки на светофарните уредби т.е. да се
постигнат по добри стойности за определени показатели. В тази статия бяха разгледани
10 показателя, които бяха сравнени в точка „Резултати“.
От изследването става ясно, че понякога се налага и отделно разглеждане на
кръстовището в рамките на общия модел. В случая, когато беше направен опит да се
увеличи зеления сигнал с 20% на всички кръстовища, стана ясно, че на Т-образното
кръстовище се образува сериозно задръстване – „тапа”. По тази причина се наложи
разглеждане на 4-ти случай, при който само за това кръстовище зеленият сигнал беше
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увеличен с 10% спрямо референтния модел, тъй като 10% увеличение все пак даде подобри показатели от реално измерениете настройки на светофарните уредби за цялата
мрежа.
Изследването се състои в 4 случая, тъй като възможностите за емпирично
променяне на зеления сигнал са много, но подобренията, които бяха отчетени в 4те
случай са съществени за по-малко от половината показатели. Този извод води до
мисълта, че реалната настройка на светофарните уредби все пак не е много далеч от
оптималната. Разбира се промените биха могли да се извършат и да доведат до подобрите показатели от случай 4 в това изследване.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата статия бе описан направеният експеримент за подобряване на
трафика в мрежа от 4 свързани кръстовища по протежението на булевард Шипченски
проход в гр. София. Разгледани бяха 10 показателя на трафика при извършена
динамична микросимулация чрез софтуерния пакет AIMSUN. От 4-те разглеждани
случая, най-добри показатели бяха измерени в случай 4 – при 20% изменение на
зеления сигнал в полза на булевард Шипченски проход за 3 от кръстовищата и 10%
изменение на зеления сигнал само за Т-образното кръстовище. С този резултат беше
доказана хипотезата, че по емпиричен начин и чрез компютърна симулация могат да
бъдат намерени по-добри настройки на светофарната уредба от реално действащите.
За в бъдеще работата по изследването ще продължи с нови симулационни модели и
търсене за други начини за оптимизация на светофарите, един от които е свързан с
използване на софтеура TRANSYT [7].
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OPTIMIZATION OF CAR TRAFFIC FLOW ON INTERSECTIONS
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Abstract: The article explores the possibility of improvement of traffic along
Shipchenski Prohod Blvd. Dynamic microsimulation is performed. Changes have been made
to the green signal settings for the traffic lights on the boulevard and the small streets
crossing the boulevard. The hypothesis is that there are traffic light settings that are better
than actual ones and that will improve traffic patterns along the boulevard. Moreover, this
new settings can be identified by simulation. This study is needed because of the increasing
traffic load in Sofia [1]. The study is conducted using the AIMSUN (Advanced Interactive
Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks) simulation software [2]. Ten
traffic indicators for a network of four intersections on Shipchenski Prohod Blvd are
compared for different settings of the green signal for the traffic lights on the boulevard and
for the traffic lights of the small streets. The results prove the hypothesis that there are better
settings for the traffic lights that improve the 10 selected traffic indicators for the intersection
network, which settings are experimentally found by a simulation.
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